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تقديم خالصات االستشارات الموسعة حول اإلجهاض 
لجاللة الملك

قدم رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ووزيري العدل والشؤون اإلسالمية، 
لجاللة امللك محمد السادس، يوم الجمعة 15 ماي 2015 بالدار البيضاء، نتائج 
االستشارات املوسعة التي أجروها مع مجموع الفاعلني املعنيني حول إشكالية 
السيدان فؤاد  الجاللة  االستقبال مستشارا صاحب  اإلجهاض. وقد حرض هذا 

عايل الهمة وعبد اللطيف املنوين ووزير الصحة السيد الحسني الوردي.
وقد أشاد بالغ الديوان املليك الصادر يف أعقاب االستقبال، بهذه املشاورات وأبرز 
أن جاللة امللك طلب من كل من وزير العدل والحريات ووزير الصحة بلورة 
خالصاتها يف مرشوع مقتضيات قانونية مع إرشاك األطباء املختصني. ومن خالل 
املشاورات، فثمة توجه نحو السامح بالتوقيف اإلرادي والطبي للحمل عندما 
يشكل الحمل خطرا عىل حياة األم أو عىل صحتها؛ يف حاالت الحمل الناتج عن 
اغتصاب أو زنا املحارم وحاالت التشوهات الخلقية الخطرية واألمراض الصعبة 

التي قد يصاب بها الجنني، وذلك مع اإلبقاء عىل تجريم اإلجهاض غري الرشعي.
مليك،  تكليف  عىل  بناء  أجرى،  قد  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  وكان 
سلسلة من املشاورات حول موضوع اإلجراء ما بني 21 مارس و16 ماي 2015 
الفاعلني املعنيني. ويف هذا الصدد استمعت لجنة خاصة مكونة  مع مختلف 
من أعضاء املجلس شكلت لهذا الغرض لـ66 من املنظامت والجمعيات املعنية 
بإشكالية اإلجهاض باإلضافة إىل 20 خبريا ميثلون حقوال معرفية مختلفة )طب 
النفس، علم األحياء، القانون، علم االجتامع، الفلسفة( فضال عن 7 وزراء سابقني 
اضطلعوا بحقائب الصحة، العدل والشؤون االجتامعية واألرسة والتضامن. كام 
أجرى املجلس 11 جلسة استامع جهوية بكل من فاس طنجة مراكش أكادير 
كلميم، الداخلة، العيون، الحسيمة بني مالل، وجدة وورزازات شارك فيها 337 
خبريا وفاعال. ونظم املجلس لقاءين مع رؤساء تحرير 11 مجلسة نسائية و11 
منشطة برامج إذاعية وتلفزية. كام عمل املجلس عىل تكوين رصيد توثيقي 
يضم أزيد من 100 وثيقة ما بني أعامل أكادميية ومؤلفات مختصة ومقاالت 
املتحدة  األمم  وثائق  إىل  باإلضافة  وباملغرب  بالعامل  اإلجهاض  حول  وتقارير 
واملالحظات العامة للهيئات التعاهدية )لجان تتبع تطبيق االتفاقيات من لدن 
الدول( والترشيعات املقارنة، كام جرى تحليل الترشيعات املرتبطة باإلجهاض 

بـ32 بلدا وتحليل 72 مذكرة ومساهمة موجهة للمجلس.

ندوة وطنية حول تتبع توصيات لجنة حقوق الطفل 
األممية

بحقوق  املكلفة  الوزارية  واملندوبية  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  نظم 
اإلنسان يوم 13 ماي 2015 بالرباط بدعم من  منظمة األمم املتحدة للطفولة 
التابعة  الطفل  حقوق  لجنة  توصيات  تتبع  حول  وطنية  ندوة  )اليونيسيف( 
املغرب  إعامل  حول  والرابع  الثالث  التقريرين  فحص  عقب  املتحدة،  لألمم 

التفاقية حقوق الطفل.
لجنة  عن  الصادرة  الختامية  املالحظات  وتعميم  لنرش  مناسبة  اللقاء  وشكل 
بشكل  متلكها  أجل  من  وطنيا  املعنية  األطراف  مختلف  عىل  الطفل  حقوق 
أفضل ووضع إطار لتتبع تنفيذ هذه التوصيات املضمنة يف التقرير. كام شكل 
فضاء لتبادل الخربات واملامرسات الفضىل عىل املستوى الدويل يف مجال إعداد 

مخططات تتبع هذه التوصيات.
وقال السيد اليزمي، يف كلمة ألقاها باملناسبة، إن املجلس يرتافع بقوة من أجل 
إخراج مرشوع اآللية الوطنية للتظلم لفائدة األطفال إىل أرض الواقع للمساهمة 
يف ضامن األمن والحامية لألطفال دومنا متييز مع مراعاة املصلحة الفضىل للطفل.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
اآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب : التحديات 

والممارسات الفضلى
نظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، برشاكة مع الجمعية الدولية ملناهضة 

بالرباط، ندوة دولية حول »اآلليات  التعذيب  )APT(، يوم 12 ماي 2015 

الوطنية للوقاية من التعذيب: التحديات واملامرسات الفضىل«.

النقاش حول الوضع املستقبيل لآللية  الندوة من املساهمة يف  ومكنت هذه 

الوطنية للوقاية من التعذيب يف املغرب وتنظيمها وطريقة عملها، باإلضافة إىل 

تقديم أهم مقتضيات الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب 

وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وتجارب 

اآللية  إحداث  الندوة  تناولت  كام  أخرى.  بلدان  املحدثة يف  الوطنية  اآلليات 

الوطنية للوقاية من التعذيب يف السياق املغريب باعتبارها آلية وطنية ضمن 

الوقايئ الذي تنص عليه مقتضيات الربوتوكول االختياري الذي صادق  النظام 

عليه املغرب.

وقد أكد السيدان ادريس اليزمي ومحمد الصبار، عىل التوايل رئيس املجلس 

وأمينه العام، أن املجلس ال يسعى أن يضطلع بدور اآللية الوطنية للوقاية من 

التعذيب فحسب ولكنه يطمح ألن يكون »آلية اآلليات«، أي مؤسسة وطنية 

اآللية  لحقوق اإلنسان ذات والية عامة تضمن االنسجام والتكامل بني مهام 

الوطنية للوقاية من التعذيب وآلية التظلم لفائدة األطفال وآلية الوقاية من 

التمييز وآلية حامية األشخاص يف وضعية إعاقة«.

ورشة دراسية حول آليات تفعيل الديمقراطية 
التشاركية

نظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يوم 14 ماي مبقره مبدينة الرباط ورشة 

دراسية حول آليات تفعيل الدميقراطية التشاركية : القوانني الخاصة بكل من 

العريضة الشعبية واملبادرة الترشيعية«.

محمد  السيد  من  كل  فيه  وشارك  اليزمي  السيد  ترأسه  الذي  اللقاء،  ومتيز 

الطوزي، مختص يف علم السياسة، والسيد كامل الحبيب، رئيس منتدى بدائل 

املغرب، بتقديم دراسة أنجزها املنتدى حول الحق يف تقديم العرائض الشعبية 

واملبادرة الرشيعية باإلضافة إىل تقرير حول لقاءات مع املجتمع املدين حول 

تجارب العرائض باملغرب وتقديم العرائض وامللتمسات.

وقد أكد السيد اليزمي، يف مداخلة باملناسبة، أن املغرب بلغ مرحلة حاسمة يف 

مجال إعامل مقتضيات الدستور مربزا أن مختلف مشاريع القوانني املعروضة 

حاليا عىل الربملان واآلليات التي سيتم خلقها قريبا )آلية التظلم لفائدة األطفال 

ضحايا انتهاك حقوقهم، اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب...( سيتمكن من 

إرساء إطار ترشيعي جديد وستغري املشهد املؤسسايت املغريب.

السيد اليزمي ضيف الدورة الثالثة للقاء »األغورا«
لدن مؤسسة  م  املنظمة  لألغورا  الثالثة  الدورة  اليزمي ضيفا عىل  السيد  حل 

)كونيكت أنستيتيوت(. هكذا، وأمام جمهور من الشباب، عرض السيد اليزمي، 

إىل جانب متدخلني آخرين، مساره وتجربته واختياراته وقناعاته وقيم حقوق 

اإلنسان التي جعل من الدفاع عنها معركته اليومية.

يذكر أن لقاء األغورا املنظم سنويا يهدف إىل تحفيز الشباب وإعطائهم القدوة 

وحثهم عىل التسلح بالقيم ومبادئ االلتزام والعزم من أجل تحقيق األهداف 

التي رسموها. 

في ضيافة المجلس

منظمة العفو الدولية )15 ماي( : استقبل األمني العام للمجلس الوطني لحقوق 
السيد فيليب لوتر، مدير  الدولية مكون من  العفو  اإلنسان وفدا عن منظمة 
برنامج الرشق األوسط وشامل إفريقيا والسيد محمد السكتاوي، املدير العام، 
ملنظمة العفو الدولية، فرع املغرب. وقد خصص اللقاء أساسا ملنهجية معالجة 
الشكايات من لدن املجلس واملنظمة. وقد أكد السيد الصبار يف هذا اإلطار عىل 
رضورة التحيل بالكثري من الدقة والرصامة العملية يف التعاطي مع بعض ادعاءات 

االنتهاكات. من جهة، بحث الطرفان سبل تعزيز تعاونهام يف املستقبل.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان

مراكش
يوم تواصلي حول االلتزامات الدولية للمغرب في 

مجال حقوق المرأة
شاركت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان مبراكش يف أشغال يوم تواصيل وتحسييس 
حول االلتزامات الدولية للمغرب يف مجال حقوق املرأة، نظمته املندوبية الوزارية 

املكلفة بحقوق اإلنسان، وذلك يوم الثالثاء 12 ماي مبدينة مراكش.
 وقد سلطت مداخلة اللجنة، التي مثلها يف هذا اللقاء السيد ياسني دريان، إطار 
إداري، الضوء عىل دور املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف حامية حقوق املرأة، 
من خالل مختلف آرائه ومذكراته وتقاريره املوضوعاتية. وذكر السيد دريان أن 
املجلس يويص الحكومة بترسيع االنخراط يف االتفاقيات الدولية، وإيداع أدوات 
التصديق عىل الربوتوكول االختياري لالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال 
التمييز ضد املرأة، ومالمئة الترشيعات الوطنية من أجل تحقيق املساواة والكرامة 

لجميع املواطنني، خصوصا النساء والفتيات.

الرشيدية-ورزازات
تقنيات تنشيط أندية التربية على المواطنة وحقوق 

اإلنسان
الرتبية  لوزارة  اإلقليمية  النيابة  مع  بتنسيق  الرشيدية-ورزازات،  لجنة  نظمت 
لفائدة  إقليميني  لقاءين  والرشيدية،  تنغري  بإقليمي  املهني  والتكوين  الوطنية 
منسقي أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان حول »تقنيات تنشيط أندية 
الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان«، وذلك يوم 14 و15 ماي 2015 بتنغري 

والرشيدية عىل التوايل.
 وسعى اللقاءان إىل اإلسهام يف النهوض بثقافة حقوق اإلنسان داخل املؤسسات 
التعليمية عرب تنمية قدرات منسقي أندية املواطنة وحقوق اإلنسان وتعميق 
فهمهم لكيفية نقل ومترير قيم وثقافة حقوق اإلنسان للناشئة من أجل التمكن 

من خلق مؤسسات تعليمية حاضنة لحقوق اإلنسان.

طنجة
ورشة حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

يف إطار ورشات تحسيسية يف مجال الرتبية عىل حقوق اإلنسان التي تؤطرها 
مرتني يف الشهر لفائدة األطفال والشباب ضمن الربنامج الثقايف ملؤسسة محمد 
السادس للنهوض باإلعامل االجتامعية للرتبية والتكوين بطنجة، قامت اللجنة 
الجهوية لحقوق اإلنسان، يوم األربعاء 13 ماي 2015،، ممثلة بعضوها السيد 
أحمد عيداين، بتأطري ورشة حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة خاصة األطفال، 

شارك فيها أزيد من 40 طفل/ة وأعضاء م بعض الجمعيات املهتمة.
وسمحت الورشة، التي اعتمدت مقاربة تفاعلية وتشاركية عرب متارين وتقنيات 
تقمص األدوار، إىل تصويب بعض األفكار والتمثالت الخاطئة والصور النمطية 
لألشخاص يف  األساسية  الحقوق  بعض  فرصة لرشح  اإلعاقة، كام شكلت  حول 

وضعية إعاقة وتحديد مفاهيم مرتبطة باإلعاقة.
 

طانطان- كلميم
يوم دراسي حول واقع الحقوق االقتصادية 

واالجتماعية ورهانات التنمية بالجهة
نظمت لجنة طانطان- كلميم، برشاكة مع جمعية منتدى املدينة بكلميم، يوما 
بالجهة،  التنمية  ورهانات  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  واقع  دراسيا حول 

وذلك يوم 16 ماي 2015 مبدنية كلميم.
االقتصادية  الحقوق  وضعية  عىل  الوقوف  يف  اللقاء،  هذا  من  الهدف  ومتثل 
واالجتامعية بالجهة ومستوى الولوج إليها باعتبارها ركيزة أساسية لتنمية برشية 
مستدامة، إضافة إىل املساهمة يف النقاش العمومي حول بلورة رؤية متكاملة 
ملرشوع تنموي جهوي يضمن الحقوق ويراعي املؤهالت ويستجيب للتطلعات 
املحلية. وسيشارك يف فعاليات هذا اليوم الدرايس عدد من األساتذة الجامعني 
واملصالح  املؤسسات  من  مجموعة  ممثيل  إىل  باإلضافة  واملهتمني  والباحثني 

الخارجية لعدد من القطاعات الحكومية بالجهة وفعاليات من املجتمع املدين.
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